ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 19
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2565
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่
ชื่อ-สกุล
1 เด็กชายปุณธวัช เลิศจรัญรัตน
2 เด็กชายโมไนย สีตวาริน

จังหวัด
ศูนย สอวน.
เหรียญรางวัล
กทม.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง
กทม.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง

3

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แพร
กทม.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เหรียญทอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เหรียญทอง

เชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เหรียญเงิน

พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เหรียญเงิน

กทม.
สงขลา
กทม.
สงขลา
กทม.
ราชบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

ตรัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เหรียญเงิน

พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เหรียญเงิน

พะเยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เหรียญทองแดง

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

เชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เหรียญทองแดง
วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เหรียญทองแดง

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เด็กชายทัดภู อุดมเกียรติ
ฝายมัธยม
เด็กชายธนกฤต อรามผล
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
เด็กชายวงศวรัณ อุปวงษ
โรฒ ปทุมวัน
เด็กชายศุภกรณ คําเผือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร
เด็กชายปณณ เจนกุลประสูตร สวนกุหลาบวิทยาลัย
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เด็กชายพชร แจงยอดสุข
ฝายมัธยม
เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ
มงฟอรตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
เด็กชายปพนธีร เรืองหนาย
วิทยาลัย พิษณุโลก
เด็กชายกฤตยชญ ไทยสุริยันต สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชายณัฐนันท เจนยงศักดิ์
เเสงทองวิทยา
เด็กชายโอบบุญ คูถิรตระการ สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กหญิงปทิตตา สิทธิวรากุล
ธิดานุเคราะห
เด็กหญิงทวิพรรธน สิทธิฤทธิ์
สตรีวิทยา 2
เด็กชายบวรทรัพย สินทรัพยบวร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
เด็กชายอธิศ สุขริยัญ
วิทยาลัย ตรัง
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
เด็กชายวีระวัสส ชัยพันธ
วิทยาลัย พิษณุโลก
เด็กชายอัยยา สุทธิกุลบุตร
พะเยาพิทยาคม
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เด็กชายธนัช รุงไพรวัลย
ฝายมัธยม
เด็กหญิงณัฐณิชา คําวัง
มงฟอรตวิทยาลัย

22 เด็กชายธนพงษ พิริยสถิต

พัทลุง

พัทลุง

23 เด็กชายคมชาญ โคตรธนวดี

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี
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เหรียญทอง

เหรียญทอง

ที่
ชื่อ-สกุล
24 เด็กชายกิตติพศ โอวเจริญ

โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

จังหวัด
ศูนย สอวน.
เหรียญรางวัล
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เหรียญทองแดง

25 เด็กหญิงชนัญชิดา สุขไชยะ
26 เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

สงขลา
สงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

27

ขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เหรียญทองแดง

ขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เหรียญทองแดง

เชียงใหม
กทม.
กทม.
เชียงใหม
อุดรธานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

ปทุมธานี

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ธิดานุเคราะห
ธิดานุเคราะห
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
เด็กหญิงวชิรญาณ ประไพวรรณกุล
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
เด็กชายณฐพงศ รุงโรจนนิมิตชัย
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
เด็กหญิงปภาดา ปฐมเนติกุล
มงฟอรตวิทยาลัย
เด็กชายพุฒิชัย จงเจริญศรีศิริ
วัดนวลนรดิศ
เด็กชายวิริทธิ์พล สุขออน
สามเสนวิทยาลัย
เด็กชายธนกฤต พิทักษ
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
เด็กชายศรวัสย เนตรกิตติพงศ อุดรพิทยานุกูล
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
เด็กหญิงณัฐธยาน กิตติวรรณโชติ
วิทยาลัย ปทุมธานี
เด็กหญิงฐิตารีย พินิจการวัฒนกุล อุดรพิทยานุกูล
เด็กชายณธีนนท ปอมหิน
สตรีสิริเกศ
เด็กชายธนดล ชิราวุฒิ
เบ็ญจะมะมหาราช
เด็กหญิงชอชมพู อุยเจริญศักดิ์ นครสวรรค
เด็กหญิงราชาวดี งามจรรยาบรรณ สตรีวิทยา
เด็กหญิงวรางคณา ยังอยู
ศรียาภัย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
เด็กชายสิรภพ เจนสิราสุรัชต
วิทยาลัย พิษณุโลก

อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นครสวรรค มหาวิทยาลัยนเรศวร
กทม.
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ชุมพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เกียรติคุณประกาศ
เกียรติคุณประกาศ
เกียรติคุณประกาศ
เกียรติคุณประกาศ
เกียรติคุณประกาศ
เกียรติคุณประกาศ

พิษณุโลก

เกียรติคุณประกาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมั ศูนย สอวน. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เด็กชายทัดภู อุดมเกียรติ
รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด
เด็กชายโมไนย สีตวาริน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
เด็กชายปุณธวัช เลิศจรัญรัตน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภูมิภาค
เด็กชายศุภกรณ คําเผือ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลนักดาราศาสตรหญิงยอดเยี่ยม
เด็กหญิงปทิตตา สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห
ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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